Декларація про стан здоров'я / Анкета для вакцинації проти covid-19
14.02.2022

Hälsodeklaration / Frågeformulär inför covid-19 vaccination
Ім'я

Персональний номер

Namn

Personnummer

Перед вакцинацією ми просимо вас відповісти на наступні питання

Inför din vaccination ber vi dig svara på följande frågor
1. У вас зараз є підвищена температура і/або гостра інфекція?

Так

Ні

Ja

Nej

знадобилось звернутись за медичною допомогою до лікарні?

Так

Ні

Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination
och behövt sjukhusvård?

Ja

Nej

прийом ліків?

Так

Ні

Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?

Ja

Nej

Так

Ні

Ja

Nej

Так

Ні

Ja

Nej

Так

Ні

Ja

Nej

Har du feber och/eller någon akut infektion nu?
2. У вас коли-небудь була сильна реакція після вакцинації, через яку вам

3. У вас є підвищена схильність до кровотеч через хворобу або

4. Ви вагітні?
Är du gravid?
5. Ваша імунна система ослаблена через хворобу або прийом ліків?
Har du ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicin?

6. Ви проходили вакцинацію за останні 7 днів?
Har du vaccinerat dig någon gång under dom senaste 7 dagarna?
7. Сьогодні я хочу отримати: дозу 1
Idag vill jag ta: dos 1

Регіон Сермланд
Телефон: 0155-24 50 00

dos 2

дозу 2

дозу 3

dos 3

Repslagaregatan 19
Ел. пошта: post@regionsormland.se

dos 4

дозу 4

дозу 5

dos 5

611 88 Nyköping
Орг. номер: 232100 - 0032
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Остання доза вакцини, яку я отримав/отримала; рік _ _ _ _ _ _ місяць _ _ _ _ _ _ день ______

Förra vaccindosen tog jag; år ______ månad ______ dag ______
Нижче заповнюється персоналом пункту вакцинації

Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen
Показання до вакцинації проти covid-19

Так

Ja

Ні

Nej

Indikation för covid-19 vaccination
Дата вакцинації:

Запланована дата введення дози 2 / дози 3 / дози 4 або дози 5:

Назва вакцини проти Covid-19:

Доза 1

Доза 2

Доза 3

Доза 4

Доза 5

Dos 1

Dos 2

Dos 3

Dos 4

Dos 5

Vaccinationsdatum:

Planerat datum för dos 2 / dos 3 / dos 4 eller dos 5:

Covid- 19 vaccin namn:
Спосіб введення:’

Administreringssätt:
Пр. рука

в.м.

с.к.

Л. рука

Hö arm

в.м.

с.к.

Vä arm

Номер партії:’

Інше місце введення:

Batch-/lotnummer:

Ev. annan lokalisation för administrering:

Група клієнтів (див. шпаргалку)

Kundgrupp (se lathund)

Медико-санітарний персонал обслуговування на дому SÄBO

Так

Ja

Персонал муніципалітету/регіону, робота з пацієнтами

Так

Ja

Група медичного ризику (поза актуальної вікової групи)

Так

Ja

SÄBO hemsjukvård/hemtjänst

Personal kommun/region patientnära arbete

Medicinsk riskgrupp (utanför aktuell åldersgrupp)

Вакцинація внесена до медичної картки / реєстру щеплень

Medicinsk riskgrupp (utanför aktuell åldersgrupp)
Ім'я ординатора:

Ordinatörens namn:
Ім'я вакцинатора:
Підпис:

Регіон Сермланд
Телефон: 0155-24 50 00

Vaccinatörens namn:
Signatur:

Repslagaregatan 19
Ел. пошта: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Орг. номер: 232100 - 0032

